
Notulen MR6 2021/2022

Datum : donderdag 30 juni 2022
Aanvang : 17.00
Locatie : De Mariënborn

Notulist : Marga
Aanwezigen : Rik Buser, Carmen Willems, Marga Bergsma, Wilma Meulendijks en Patricia

Put (vanaf 17.15 uur)
Gast(en) :

1. Opening vergadering
2. Overlegpunten zonder directie
Marga zal voorstel doen voor jaarverslag MR 2021-2022. Rik zal jaarplan voor MR ook op de
MR pagina op de website van school zetten. Volgend schooljaar bestaat de MR uit dezelfde
leden.

3. Overlegpunten met directie (vanaf 17.15 uur)
a. Werkverdelingsplan en formatie 2022-2023

De werkverdeling en formatie is met het boventallig worden van een leerkracht rond
gekomen zonder bestuursbesluit. Vanuit 1 totaalbudget is de formatie en werkverdeling
besproken, verdeling van schooltaken (per individu) wordt nog opgepakt. Daarna volgt er
nog een totaaloverzicht van inzet en taken per individu, zodat het team collectief op de
hoogte is van deze werkverdeling. Er is gestemd over de planning van studiedagen.
Formatie, schooltijden en vakanties zijn gecommuniceerd naar ouders. In de formatie
zijn de ondersteunende mensen behouden, ook de vakleerkracht voor de gym.

Volgend schooljaar hebben twee leerkrachten zwangerschapsverlof. Tijdens deze
verlofperiodes komt er een invalleerkracht.

Na schooljaar 2022/2023 is er wel degelijk een bezuiniging nodig. Begroting en
benodigde bezuiniging zijn een agendapunt voor het eerste MR-overleg volgend
schooljaar.

b. Stand van zaken ambities en doelen jaarplan 2021-2022
Binnen het team is verkend of er draagvlak is voor een aanpassing van het huidige
rooster en dat blijkt er wel te zijn. De volgende stap is verkennen met het team welke
mogelijkheden er precies zijn qua rooster. Pauzemomenten voor leerkrachten is een
puzzel bij overstap naar een ander type rooster. Met het huidige schoolrooster blijft het
organiseren van het overblijven een uitdaging. Het is de vraag of de overstap naar een
volgend model volgend jaar prioriteit moet krijgen. Het jaarplan voor volgend schooljaar
wordt nog vastgesteld.

Voor de kleuterbouw is geïnvesteerd in nieuw meubilair in verband met de ingezette
onderwijs ontwikkeling van Groeibewust Kleuteronderwijs met Focus PO en vanwege
achterstallig onderhoud.



Patricia deelt in verband met haar overdracht digitaal de meerjarenbegroting 2022-2026
met de MR.

c. Verkeersveiligheid rondom school (zie actielijst MR5)
Wilma had nog geen contactgegevens van Patricia Put ontvangen van de voorzitter van
de MR van De Marlijn. De gegevens worden alsnog tijdens deze vergadering overhandigd
aan Wilma. Het is niet relevant om nog voor de zomervakantie contact te zoeken. Na de
zomervakantie zal Wilma dit oppakken om vervolgens samen met de Marlijn het gesprek
met de gemeente te voeren hierover.

d. Schoolpeiling
Van de ouders- en medewerkerspeiling zijn de resultaten bekend, van de leerlingen nog niet.
Leerlingenpeiling had gemoeten via enquête ‘scholen op de kaart’. Dat was niet duidelijk
waardoor de peiling via hetzelfde onderzoeksbureau is gegaan als voor ouders- en
medewerkerspeiling. De resultaten worden eerst intern gedeeld, daarna met de MR. Volgend
MR-overleg is dit een agendapunt.

e. Rondvraag

- In Oosterbeek is een AZC gekomen. De kinderen die hier worden opgevangen krijgen
een passende onderwijsplek bij een POL-locatie in Arnhem Zuid, waar
onderwijskundig wordt samengewerkt met Flores school Het Mozaïek. Deze
onderwijsplek is mogelijk tot aan de zomervakantie. De Oekraïense kinderen worden
in Renkum centraal en decentraal opgevangen bij respectievelijk De Atlas en de
Marlijn. Na de vakantie moet nog een oplossing gevonden worden voor het onderwijs
aan deze kinderen. De scholen zijn hierover met de gemeente in overleg.

4. Sluiting

Volgende vergadering: donderdag 6 september,  19.30 uur

Actielijst

Uit MR Wat? Wie? Plandatum

5
Contactgegevens voorzitter MR Marlijn delen
met Wilma Patricia gedaan ter

vergadering op
30-06

5
Contact opnemen met voorzitter MR Marlijn
betreffende verkeersveiligheid Wilma Begin volgend

schooljaar



6
Digitaal delen begroting met MR in kader van
overdracht Patricia Presentatie over de

begroting 22-26 is
via de mail aan MR
gestuurd.

6
MR jaarverslag 2022-2023 opstellen

Marga 18 juli


